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REGULAMENTO GERAL  

X Jogos Intercolegiais Vicentinos Sul Brasileiro– JIV’S 2017 

 

O esporte, mais precisamente as corridas, tem seu berço na Grécia. A perseverança, 

a garra, o dinamismo e a luta destes atletas gregos nos ajudam a viver nessa dinâmica 

entre os nossos atletas vicentinos. 

Os Jogos Escolares da Rede Vicentina Sul Brasileira, quer demonstrar este mesmo 

dinamismo, buscando o congraçamento entre os estudantes das nossas Instituições e 

valorizar o aspecto físico, mas sobretudo o “encontro, a fraternidade e a amizade” entre as 

diversas realidades em que as Instituições estão inseridas. 

Não há distância geográfica que impeça a união e a vivência desses valores 

vicentinos.  

Pedimos a São Vicente, neste ano em que celebramos 400 anos do Carisma 

Vicentino, presente no mundo inteiro, as bênçãos e graças sobre todos os participantes. 

O Colégio Vicentino São José de Foz do Iguaçu, nos 70 anos de atividades 

educacionais em terras iguaçuenses, quer ser um instrumento de PAZ e GRATIDÃO a 

DEUS por todo o bem espalhado pelas Irmãs que aqui passaram e por todos os educadores 

que contribuíram e continuam a contribuir na formação da sociedade de Foz do Iguaçu. 

Desejamos que esta união através do esporte, seja um florir de outros encontros 

vicentinos. 

 

1. Histórico e Objetivos 

 

Os Jogos Intercolegiais Vicentinos Sul Brasileiro – JIV’S – ocorrem desde 1992 

a cada dois anos. Em 2017, o evento encontra-se em sua 10ª edição acontecerá na cidade 

de Foz do Iguaçu. 

São objetivos do X JIV’S: 

 Promover o desporto educacional, através de jogos que envolvam várias 

modalidades esportivas, dando oportunidade de participação a um maior número 

de alunos e despertando o gosto pela prática dos esportes com fins educativos 

e formativos; 

 Congregar os alunos das várias regiões do estado do Paraná e sul do Brasil, 

propiciando o estímulo recíproco, intercâmbio social, a vivência e reflexo sobre 
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os aspectos positivos do esporte, contribuindo para situar a escola como centro 

cultural, desportivo e formativo da comunidade; 

 Propiciar a oportunidade para o surgimento de novos talentos esportivos, 

enfatizando os valores educacionais dos Jogos Escolares Vicentinos; 

 Favorecer o desenvolvimento global dos alunos e sua integração na sociedade; 

 Proporcionar atividades que contribuam para o aprimoramento psicomotor dos 

alunos; 

 Estimular a participação dos alunos de várias idades; 

  Favorecer aos alunos a aquisição de experiências que venham enriquecer seus 

conhecimentos e facilitar sua relação com o meio, contribuindo desta forma para 

o exercício da cidadania. 

 

2. Competição 

 

O X JIV’S é organizado pelos professores, funcionários e demais colaboradores 

que se regulamentarão genericamente pela legislação vigente aplicável e, 

especificamente, pelas disposições contidas neste Regulamento e atos administrativos 

expedidos pela autoridade no exercício de suas atribuições. 

 

2.1. Modalidades 

 

As modalidades ofertadas no X JIV’S serão: 

Masculino A  

Masculino B 

Atletismo – Badminton – Basquetebol – Futsal – Handebol – 

Judô – Tênis de Mesa – Vôlei de praia – Voleibol – Xadrez 

Feminino A 

Feminino B 

Atletismo – Badminton – Basquetebol – Futsal – Handebol – 

Judô – Tênis de Mesa – Vôlei de praia – Voleibol – Xadrez 

 

2.2. Participantes e Categorias 

 

A competição será para alunos matriculados nos Colégios e Escolas Vicentinas 

matriculados até o dia 31 de março de 2017 e com 75% de frequência no ambiente escolar. 

Caso necessário, será solicitado comprovação desse item.  
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Os alunos devem estar matriculados regularmente nas instituições de ensino e 

divididos em duas categorias denominadas A e B, nos naipes Masculino e Feminino, como 

se mostra a seguir: 

Categoria A: alunos nascidos de 01 de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2002. 

Categoria B: alunos nascidos de 01 de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2006.  

Os alunos e professores que participarem do X JIV’S serão considerados 

conhecedores da legislação esportiva aplicável e das disposições contidas neste 

Regulamento e, igualmente, dos atos administrativos complementares. 

 

2.3. Programa 

A programação dos jogos será organizada e entregue após a realização do 

congresso técnico. 

 

2.4. Locais e Datas 

 

O X JIV’S acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de setembro e 01 de outubro de 2017 nas 

dependências do Colégio Vicentino São José na cidade de Foz do Iguaçu – Paraná.  

 

2.5. Congresso e Sessão Técnica 

 

Dirigida pela Comissão Técnica, realiza sorteio e composição dos grupos das 

modalidades esportivas; acerta detalhes e procedimentos técnicos e administrativos a 

serem adotados durante a competição, a fim de adequar os jogos às suas reais 

finalidades e às peculiaridades da comunidade e ajuda a dirimir dúvidas. 

A Sessão Técnica é destinada a definir padrões de condução da competição, 

elaboração de chaves (tecnicamente e/ou por meio de sorteio), e outros assuntos 

correlatos às respectivas modalidades. 

A realização das Sessões Técnicas ficará a critério da Comissão Técnica dos 

Jogos, sendo no mínimo, uma para cada modalidade esportiva individual. 

Caso os Estabelecimentos de Ensino não compareçam à Sessão Técnica serão 

confirmados os atletas conforme as Fichas de Inscrição de Atleta (Prova/Modalidade  

e/ou Categoria). 
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Durante a realização do X JIV’S os estabelecimentos de ensino participantes reunir-

se-ão em Congresso, sob a direção do representante legal do Colégio Vicentino São José 

de Foz do Iguaçu, a fim de deliberar acerca das questões definidas neste Regulamento. 

Estará credenciado para representar o Estabelecimento de Ensino qualquer 

professor(a) inscrito(a) na competição para que, obrigatoriamente, esteja presente em todas 

as sessões do Congresso. Deverá estar indicado na ficha de inscrição um professor como 

chefe da delegação do estabelecimento de ensino. 

O Congresso do X JIV’S compreenderá as seguintes sessões: 

I. Sessão Preliminar (SP): por webconferência, no dia 03 de maio de 2017 às 16horas. 

II. Sessão Técnica (ST): presencial, 30 de agosto de 2017 às 14horas. 

 

2.6. Sessão Preliminar 

 

 

2.7. Coordenação Técnica 

 

Designados pela autoridade competente, constituída da seguinte forma: 

Direção Geral, à qual se vincula: 

a) Coordenação Técnica, à qual se vincula: Assessoria Técnica; Supervisão de 

Modalidade; Coordenação de Modalidade e Equipes de Arbitragem; 

b) Coordenação Administrativa, à qual se vincula: Assessoria de Controle; 

Assessoria de Resultados e Assessoria de Informática; 

c) Coordenação Financeira; 

d) Coordenação de Infraestrutura Esportiva e arbitragens das modalidades; 

DATAS SETOR/HORÁRIOS DOCUMENTOS 

Até 05 de Maio Secretaria até 17h20 Mapa ofício online 

Até 14 de Agosto Secretaria até 17h20 
Relação de professores e 

acompanhantes 

Até 14 de Setembro. Secretaria até 17h20 
Relação nominal de atletas 

por modalidades. 

Até 21 de Setembro Secretaria até 17h20 Alterações de atletas. 

Enviar toda a documentação no endereço de e-mail: 

jivs2017@cvsaojose.com.br 
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e) Coordenação de Alojamentos; Assessoria de Manutenção (limpeza e 

segurança); Assessoria de Serviços Gerais (eletricista, encanador); 

f) Coordenação de Transportes;  

g) Coordenação de Alimentação;  

h) Coordenação de Divulgação, à qual se vincula: Assessoria de Marketing e 

Comunicação Visual; Assessoria de Cerimoniais; 

i) Comissão de Ética; 

j) Coordenação de Atendimento Médico.  

 
3. Modelo de Disputa 

 

A forma de disputa de cada modalidade será definida levando em consideração o 

número de participantes e feita em congresso técnico específico de cada modalidade. 

 

4. Inscrições 

 

As inscrições dos estabelecimentos de ensino, nas diversas modalidades 

esportivas, far-se-ão através de solicitação do(a) Diretor(a) do estabelecimento de ensino, 

mediante Mapa Ofício, constando a(s) modalidade(s) em que irá(ão) participar no X JIV’S, 

em suas classes e sexo, encaminhadas conforme e-mail abaixo. Todos os documentos 

necessários às inscrições encontram-se disponíveis no site 

www.cvsaojose.com.br/cvsj/jivs2017 . 

O X JIV’S será disputado por alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.  

CLASSE A: Nascidos até 31/12/2002. 

CLASSE B: 01/01/2003 a 31/12/2006. 

O aluno/atleta pode representar apenas uma unidade de ensino. Considera-se 

unidade de ensino, o endereço da unidade onde o aluno está devidamente matriculado e 

cursando. 

 
4.1. Requisitos para as inscrições 

 

Poderão participar alunos devidamente matriculados na instituição de ensino que 

pretende representar, até o dia 31 de março de 2017 com 75% da frequência escolar. 

http://www.cvsaojose.com.br/cvsj/jivs2017
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O aluno/atleta pode participar dos jogos, desde que esteja devidamente inscrito em 

até duas modalidades coletivas e uma individual, estando ciente da probabilidade de 

acontecerem jogos em mesma data e horário. Será de responsabilidade do aluno/atleta e 

seu professor/treinador a escolha da modalidade que representará. Tal escolha poderá 

implicar, inclusive, em derrota por WxO na modalidade não optada. 

 
4.2. Identificação dos Participantes  

 

Os alunos inscritos no X JIV’S deverão ter indicados nas Relações Nominais de 

Alunos, nome completo, data de nascimento e o número do documento a ser utilizado para 

identificá-los durante a competição. O documento deverá gozar de fé pública em todo 

território nacional, possuir fotografia capaz de retratar as atuais condições físicas do seu 

portador e deverá ser apresentado na sua forma ORIGINAL em todas as Fases da 

competição. 

O aluno que optar por utilizar os documentos a seguir relacionados, poderá se 

apresentar diretamente à equipe de arbitragem: 

 

I. Cédula de Identidade (RG) expedida por qualquer um dos Estados membros 

da República Federativa do Brasil; 

II. Cédula de Identidade de Estrangeiro expedida pela Polícia Federal; 

III. Passaporte Brasileiro expedido pela Polícia Federal; 

IV. Carteira de Trabalho; 

V. Carteira da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

 

Os alunos da categoria A e B deverão se apresentar para as partidas de todas as 

modalidades, portando seu documento original, conforme a lista citada.  

 

4.3. Meio para Inscrição e Pagamento 

 

As inscrições do X JIV’S de Foz do Iguaçu deverão ser feitas seguindo as 

orientações e documentos presentes no site www.cvsaojose.com.br/cvsj/jivs2017 e 

deverão ser enviadas para o e-mail jivs2017@cvsaojose.com.br. O pagamento das 

inscrições deverá ser realizado por meio de depósito bancário para o Banco Sicredi (748), 

http://www.cvsaojose.com.br/cvsj/jivs2017
mailto:jivs2017@cvsaojose.com.br
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Agência 0710, Conta Corrente 11134-3 em nome da PROV BRAS DA CONGREG IRMAS 

FILHAS CAR S VICENTE PAULO. Após o depósito, os comprovantes deverão ser 

enviados para o e-mail jivs2017@cvsaojose.com.br.  

 

4.4. Especificações das Modalidades - Número de participantes por modalidades 

 

As modalidades esportivas disputadas no X JIV’S para os alunos do ensino regular 

e o respectivo número permitido de alunos, por modalidade/classe/sexo, são as seguintes: 

 

Modalidades 
Número máximo de alunos permitidos 

FEMININO A FEMININO B MASCULINO A MASCULINO B 

ATLETISMO 12 12 12 12 

BADMINTON 02 02 02 02 

BASQUETEBOL 10 10 10 10 

FUTSAL 12 12 12 12 

JUDÔ 01 /categoria 01 /categoria 01 /categoria 01 /categoria 

HANDEBOL 14 14 14 14 

TÊNIS DE MESA 04 04 04 04 

VOLEIBOL 12 12 12 12 

VÔLEI DE PRAIA 03 03 03 03 

XADREZ 02 02 02 02 

 

Provas do Atletismo: 100 metros, 250 metros, 400 metros, 1500 metros, salto em 

distância e lançamento do peso. Todas as provas serão válidas para as categorias A e B. 

O atleta poderá participar de até duas modalidades coletivas e uma individual, sendo, 

de sua responsabilidade, juntamente com o professor e direção de sua escola, a escolha 

de uma modalidade, caso os horários dos jogos coincidam. 

Já na modalidade de ATLETISMO, o atleta poderá participar de até 3 provas e a 

instituição poderá ter até dois representantes por prova. 

 
4.5. Cerimonial de Abertura 

 

O Cerimonial de Abertura é um momento de valores e representação ilustrativa rica. 

mailto:jivs2017@cvsaojose.com.br
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É um momento considerado de grande respeito, força de espírito e mente, uma superação 

individual e coletiva. O Cerimonial de Abertura constará de: 

 Concentração das delegações; 

 Entrada e desfile das delegações; 

 Hasteamento, por autoridades, das bandeiras do Brasil, do Estado do Paraná, 

do Município sede e do Colégio Vicentino São José, ao som do Hino Nacional 

Brasileiro e, posteriormente, do Hino do Estado do Paraná; 

 Declaração de abertura dos jogos; 

 Entrada do fogo simbólico e acendimento da pira olímpica; 

 Juramento do atleta: “Em nome de todos os alunos/prometo que tomarei parte 

neste X JIV’S / respeitando e cumprindo todas as regras que os regem / me 

comprometendo com um esporte limpo / num verdadeiro espírito esportivo / 

para a glória do esporte e honra de nossas equipes” (assim juramos); 

 Confraternização e retirada das delegações; 

 Atividades artísticas, culturais ou esportivas. 

 

As delegações compostas pelos alunos, professores e funcionários das instituições, 

deverão ter o número mínimo de 10 representantes para este momento. 

 

5. Classificações 

 

Os critérios de classificação serão definidos após a reunião que ocorrerá no dia 03 de 

maio e serão enviados juntamente com todo o regulamento até o término do respectivo mês. 

 

5.1. Critérios de Pontuação 

 

Os critérios de pontuação serão definidos após reunião do dia 03 de maio e enviados 

juntamente com todo o regulamento até o término do mês de maio. 

 

5.1.1. Regulamento por Modalidades 

 

Os regulamentos de todas as modalidades serão definidos após a reunião que 

ocorrerá no dia 03 de maio e serão enviados juntamente com todo o regulamento até o 
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término do mês de maio. 

 

5.1.2. Categorias 

 

O X JIV’S será disputado por alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.  

CLASSE A: Nascidos até 31/12/2002. 

CLASSE B: 01/01/2003 a 31/12/2006. 

 

5.1.3. Critérios de Desempate 

 

Os critérios de desempate de todas as modalidades serão definidos após a reunião 

que ocorrerá no dia 03 de maio e serão enviados juntamente com todos os regulamentos 

específicos de cada modalidade até o término do mês de maio. 

 
6. Irregularidades e Punições – Irregularidades nas Inscrições e Casos de Indisciplina 

 

A Justiça e a disciplina desportiva serão exercidas durante o X JIV’S pela 

Comissão de Ética que possui caráter pedagógico e disciplinar. 

Havendo qualquer irregularidade por parte dos atletas, dirigentes, 

estabelecimentos de ensino, arbitragem e comissões organizadoras envolvidas na 

competição, serão aplicadas as normas previstas da Comissão de Ética. 

Os relatos de ocorrências que contrariarem os princípios e/ou o Regulamento 

deverão ser entregues, por escrito, à Coordenação Técnica da referida fase, a qual os 

encaminhará para a Comissão de Ética. 

 
6.1. Penalidades 

 

As penalidades aplicadas estarão disponíveis após a reunião que ocorrerá no dia 03 de 

maio e serão enviados juntamente com todo o regulamento até o término do mês de maio. 

 

6.2. Comissão Julgadora 

 

Professores, dirigentes e responsáveis serão convidados a formar uma comissão 

julgadora para participar do grupo de julgamentos da Comissão de Ética. Caso os demais 
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colégios não queiram participar dessa comissão, a instituição de ensino responsável pelo 

evento deverá montar essa equipe com componentes do seu estabelecimento. 

 

6.3. Recursos 

 

Todos os recursos serão analisados pela Comissão de Ética. O aluno/atleta, 

professor /técnico e as instituições poderão entrar com recurso junto a Comissão de Ética 

no mesmo dia da ocorrência. 

 

7. Premiação 

 

A premiação é um momento de reconhecimento pelo trabalho realizado. No X JIV’S 

serão efetuadas premiações com medalhas e troféus especificados a seguir. 

 

7.1. Nomeação dos Vencedores 

 

Terminando a competição de determinada modalidade, a premiação será entregue 

em um local previamente estabelecido, em horário a ser definido pela Comissão 

Organizadora na data do X JIV’S. 

 

7.2. Relação dos Prêmios e especificações 

 

A premiação do X JIV’S será da seguinte forma: 

 Medalhas para as modalidades coletivas e um troféu para as equipes classificadas 

em 1°, 2º e 3° lugares; 

 Medalhas para as modalidades individuais e, do 1° ao 3° lugar, um troféu para a 

equipe que mais pontuou; 

 Troféu de Campeão Geral do X JIV’S. 

 

8. Refeitório e Alimentação 

 

Os alunos deverão estar acompanhados no refeitório de pelo menos um de seus 

professores/profissionais de educação física/funcionários ou acompanhantes, os quais 
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responderão pela ordem, limpeza e disciplina do local antes, durante e após as refeições. 

Terminando suas refeições, os participantes deverão depositar os guardanapos, 

cascas de frutas, invólucros e outros dejetos nos coletores de lixo. 

No refeitório não será permitido o uso de roupas que atentem ao bom costume e 

conceitos morais, bem como jogar bola ou permanecer em suas dependências após as 

refeições. 

A equipe que tiver o primeiro jogo em cada período deverá se apresentar mais cedo 

ao local de refeição, dentro do horário estabelecido para a mesma. 

Caso haja alteração no horário do jogo e essa venha a interferir no horário das 

refeições, o professor responsável deverá avisar o Coordenador da Alimentação com 

antecedência. Por solicitação da Coordenação de Alimentação, o horário das refeições 

poderá ser alterado desde que não prejudique os demais trabalhos exercidos na cozinha. 

O horário sugerido para as refeições será: 

CAFÉ Servido no hotel 

ALMOÇO Das 11h às 13h30 

JANTAR Das 18h às 20h30 

 

No primeiro dia de jogos, será entregue uma ficha para entrada no local de refeição. 

Todos devem zelar pelo uso da mesma, pois ela não será substituída. 

 

9. Dependências do Colégio e Local de Competição 

 

O Colégio Vicentino São José não oferecerá salas para alojamentos no X JIV’S. As 

equipes ficarão em hotéis. Serão enviadas dicas de hospedagem para os envolvidos. O valor 

com hotel será responsabilidade de cada município. 

O ambiente do colégio deverá ser conservado em perfeita ordem e limpeza, bem 

como os sanitários e demais dependências utilizadas. Não é permitido jogar bola nas 

dependências internas colégio e/ou outros locais impróprios para o mesmo. Objetos de valor 

deverão ficar sob guarda dos professores/profissionais de educação física/funcionários e 

acompanhantes ou apoio. O Colégio Vicentino São José e o município sede não se 

responsabilizam por eventuais perdas. 

As Comissões de Ética Especial e Permanente terão como atribuições analisar e 

emitir decisões, bem como aplicar as penalidades previstas no Código da Comissão de 
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Ética diante de situações que contrariarem os princípios norteadores e/ou o Regulamento 

do X JIV’S. Os princípios norteadores são: Educação, Responsabilidade, Cooperação, 

Integração, Participação e Inclusão Social. 

A Comissão de Ética Especial terá caráter legal desde a data de sua instalação até 

o término da apreciação de todas as ocorrências do evento. As reuniões da Comissão 

ocorrerão em local a ser definido pela CCO. 

As sessões serão públicas e deverão contar com a presença de todos os envolvidos 

no ocorrido após convocação e citação dos mesmos. 

As decisões emitidas pelas Comissões de Ética Especial e Permanente definir-se-ão por 

votação entre seus membros. Estas serão encaminhadas à Comissão Técnica que, por sua 

vez, poderá adotar o(s) seguinte(s) procedimento(s): 

a) Divulgar a decisão da Comissão de Ética entre as delegações participantes do X 

JIV’S por meio de documento oficial, respeitando o Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

b) Reunir-se com o(s) envolvido(s) no intuito de promover orientações visando a 

não repetição do fato;  

c) Outros a serem definidos em comum acordo com a respectiva Comissão de Ética. 

Todos os casos apresentados à Comissão de Ética Especial deverão ser decididos 

até o encerramento dos jogos.  

 

10. Disposições Gerais 

 

Os professores/profissionais de educação física/funcionários e responsáveis pelas 

equipes deverão entregar à arbitragem, quando solicitado, antes do início de cada 

jogo/partida/prova os seus documentos e de seus alunos para que possam ser feitas as 

devidas conferências. A ausência de documentação impossibilita a participação na disputa. 

Caso as equipes possuam uniformes com cores semelhantes, será realizado um 

sorteio para definir qual das equipes deverá mudar o uniforme. O tempo para a troca dos 

uniformes será de 20 minutos. 

Quando o estabelecimento de ensino do município sede for uma das equipes, este 

deverá trocar o uniforme. 

O início da contagem dos 20 minutos se dará no momento em que o árbitro encerrar 

o sorteio com os capitães das equipes. 
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Será obrigatório seguir o protocolo de cada modalidade para a entrada na quadra e, 

ao término das partidas, as equipes deverão se confraternizar. 

 

11. Coordenação do Evento 

Coordenador Geral responsável pelo evento: Enio Felini 
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12. Anexos 

 
12.1. Convites 
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Colégio Vicentino São José 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

X Jogos Intercolegiais Vicentinos Sul Brasileiro 
 

 

17 

 

12.2. Calendários 

 

Datas Manhã Tarde Noite 

28/09/2017  
Recepção das 

equipes 

Abertura do Evento 

29/09/2017 Disputas jogos e provas 
Disputas jogos e 

provas 

Disputas jogos e 

provas 

30/09/2017 Disputas jogos e provas 
Disputas jogos e 

provas 

Disputas jogos e 

provas 

01/10/2017 Disputas jogos e provas Encerramento  

*OBS: de acordo com o número de equipes será disponibilizado um período livre. 

 

12.3. Especificações Técnicas 

 

Casos omissos a este regulamento serão definidos pela direção geral e comissão de 

ética nomeados para o evento. 

 

12.4. Fichas de inscrição 

 

As fichas de inscrição serão disponibilizadas no site 

www.cvsaojose.com.br/cvsj/jivs2017 . 

http://www.cvsaojose.com.br/cvsj/jivs2017

